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KALENDARZ
GRUDNIOWYCH EKSPERYMENTÓW

Z nami na pewno nie będziecie się nudzić. Odliczanie do końca roku jeszcze nigdy nie 
było tak  przyjemne, a może być jeszcze przyjemniejsze, jeśli weźmiecie udział w naszym 

konkursie! Wystarczy, że wykonując cztery eksperymenty z naszego Kalendarza, jakoś 
ten proces udokumentujecie (wystarczą zdjęcia lub krótkie wideo) i wyślecie dowody 

swojego grudniowego eksperymentowania na nasz adres e-mail: konkurs_ec1@ec1lodz.pl. 
Na wasze zgłoszenia czekamy do 10 stycznia 2021 roku.  Zwycięzcy, których wyłonimy 
po 15 stycznia, dostaną od nas pakiet w sam raz dla małego naukowca-odkrywcy: czapkę 

IZOLATOR z naszej limitowanej edycji od Pan tu nie stał, vouchery do Centrum Nauki 
i Techniki EC1, torby, kubki i notes oraz książkę Leonardo da Vinci. Natura i wynalazek, 
czyli coś dla podsycenia Waszej wyobraźni i kreatywności. Nie możemy się doczekać, 

aż zobaczymy galerię Waszych zimowych różności! Żeby wziąć udział w konkursie, 
zapoznajcie się z REGULAMINEM. 

W Centrum Nauki i Techniki EC1 wierzymy, że zabawa zawsze czegoś uczy. Stół w Waszej 
kuchni na życzenie może zmienić się w laboratorium, a kuchenne szafki i szuflady biurek 
pełne są skarbów, które pozwolą Wam stworzyć coś z niczego. Chętnie pomożemy Wam 

odkryć w sobie naukowców z prawdziwego zdarzenia. Śledźcie nasz NEWSLETTER, żeby być 
na bieżąco z tym, co dla Was przygotowaliśmy.

mailto:konkurs_ec1%40ec1lodz.pl?subject=
https://www.centrumnaukiec1.pl/aktualnosci/kalendarz-grudniowych-eksperymentow
https://ec1lodz.pl/newsletter
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6 GRUDNIA

Nie wyrzucaj, wykorzystaj surowce wtórne! 

Poszukaj w domu niepotrzebnych skrawków materiału, włóczki, tekturek, kartonowych 
i plastikowych pudełek, wytłaczanek po jajkach. Zamiast kupować plastikowe dekoracje, 
wykorzystaj to, co masz pod ręką. Puste rolki po papierze toaletowym i ręcznikach papierowych 
to fantastyczna baza. Wystarczy, że je pomalujesz i dokleisz elementy. Narysuj cegły na 
rolce, na kolorowym papierze (pomalowanym lub gotowym) narysuj nogi Mikołaja w wielkich 
butach. Przyklej je wewnątrz górnej krawędzi rolki, tak aby były skierowane butami do góry. 
Twój Mikołaj już jest w kominie. Dwie rozwidlone gałązki możesz przykleić wewnątrz rolki – 
namaluj lub naklej oczy i nos (sprawdzi się czerwona kulka z włóczki lub pompon) i już gotowy 
jest renifer. A może wytniesz czerwone kółko i zawiniesz je tak, aby powstał stożek? Naklejony 
na rolkę będzie świetną czapką Mikołaja. Pomaluj rolkę na czerwono, odrobina waty na brodę 
i Mikołaj już gotowy!

Szkło można przetapiać dowolną liczbę razy, 
bez pogarszania jego jakości, co pozwala 

zaoszczędzić energię. Podobnie stal i aluminium, 
pochodzące z recyclingu opakowań. Z sześciuset 
aluminiowych puszek można zrobić rower, z trzech 

– oprawki do okularów. Niestety, w przypadku 
papieru liczba przetworzeń jest ograniczona. 

Włókna papieru skracają się za każdym razem, 
gdy jest przetwarzany, im są krótsze tym 

trudniej poddać go recyklingowi. Biorąc jednak 
pod uwagę, że oddając 60 kg makulatury do 
przetworzenia można uratować jedno drzewo, 

zdecydowanie warto recyklingować papier. 
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7 GRUDNIA
Zrób sztuczny śnieg

Zmieszaj porwany na drobne kawałki ręcznik papierowy z sodą oczyszczoną i octem, tak 
aby powstała puszysta masa. Czy da się z niego uformować śnieżkę? Dla porównania 
możesz zrobić trochę śniegu z samej wody i sody. Czujesz różnicę w dotyku? Który bardziej 
przypomina ten prawdziwy? 

Śnieg nie jest biały, lecz 
przezroczysty. Widziana 

przez nas biel jest wynikiem 
rozpraszania się światła 

w kryształkach lodu 
z których składa się śnieg. 

Ponad 80% zasobów 
wody na świecie stanowią 
śnieg i lodowce. W Polsce 

topnienie śniegu wiosną było 
najważniejszym źródłem 
zasilania gleby w wodę. 

Brak śniegu to nie tylko brak 
dobrej zabawy i zimowych 
sportów, lecz także groźba 

wyniszczającej suszy. 
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8 GRUDNIA

Napisz zaszyfrowany list do Mikołaja

Na białej grubej kartce napisz wiadomość, używając pędzelka lub patyczka zanurzonego 
w wodzie z dodatkiem kwasku cytrynowego albo soku z cytryny. Możesz też użyć octu. 
Wybierz taki o białym kolorze. Po wyschnięciu, treść listu będzie niewidoczna. Co zrobić, 
by odczytać wiadomość? Z pomocą dorosłej osoby spróbuj podgrzać kartkę, możesz zbliżyć 
ją do żarówki lampki albo kaloryfera. Poproś rodziców, by umieścili kartkę nad płomieniem 
świecy (ostrożnie, by jej nie spalić). Kartkę można też przeprasować. W wyniku podgrzewania 
substancje zawarte w atramencie sympatycznym mogą się utlenić i ściemnieć. 
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9 GRUDNIA

Zrób zimowe gałązki

Do patyków doklej (jeśli używasz pistoletu do 
kleju, uważaj, aby się nie poparzyć) trochę kulek 
z waty, kulek z czerwonej wełny, zwiniętych 
pasków bibuły, wyciętych liści  z kolorowego 
papieru (możesz odwzorować kształt liści 
ostrokrzewu). Możesz też użyć gałęzi jemioły. 
Na gałązkach przywieś niewielkie prezenty, 
łatwo je wykonasz – oklej ozdobnym papierem 
niewielkie pudełka, np. od zapałek. Zawieś 
niewielkie choinkowe lampki. 

Jemioła jest rośliną 
półpasożytniczą, choć 

sama produkuje chlorofil, 
to głównie wykorzystuje soki 

drzew, na których rośnie. 
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10 GRUDNIA

Zastanów się, które zwierzęta opuszczają Polskę przed zimą, a które 
zapadają w sen zimowy? 

Wskażesz te, których futro zmienia zimą kolor. Namaluj któreś ze wskazanych przez Ciebie 
zwierząt. Jeśli zdecydujesz się na jakiego „futrzaka” albo ptaka, do malowania futra i piór 
użyj widelca. Nie drap nim zbyt mocno (żeby nie przedziurawić papieru), spróbuj odciskać 
i przesuwać zęby widelca, aby uzyskać efekt „prawdziwego” upierzenia lub włosa. Gdy farba 
wyschnie, możesz przykleić swojemu zwierzakowi trochę włóczki, filcu albo prawdziwych 
piórek. 

W sen zimowy zapadają niektóre ssaki, np. 
niedźwiedź i borsuk. To  płytki sen, któremu 

towarzyszy spowolnienie procesów przemiany 
materii i bicia serca oraz obniżenie ciepłoty ciała. 

Zwierzęta niekiedy wybudzają się, by pić albo 
jeść. 

W przypadku gadów, płazów, ale i ssaków, 
takich jak nietoperze i jeże, naukowcy mówią 

o hibernacji – zdecydowanie wolniejszym 
metabolizmie i bardzo głębokim śnie.

U wielu owadów występuje zjawisko diapauzy 
(stanu, w którym dochodzi do zahamowania 

wzrostu i rozwoju, zimować mogą zarówno jaja, 
larwy czy poczwarki). W zimie przybiera ona 

postać głębokiego letargu. 
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11 GRUDNIA
Zrób makaronowe dekoracje

Może to być świąteczny wieniec albo choinka. Do zrobienia 
wieńca potrzebny będzie ci papierowy talerz, makaron 
„kokardki”, klej na gorąco i farba (może być w spraju). 
Wytnij dno talerza (środek) tak, aby uzyskać okrągłą 
pofalowaną ramkę, pustą w środku. Z pomocą kogoś 
dorosłego przyklej wokół ramki (klejem na gorąco) pierwszą 
warstwę makaronu.  Przyklejaj kokardki w dwóch rzędach, 
zaczekaj aż wyschną i naklej kolejne w taki sposób, by 
zakryć puste pola. Gdy wieniec wyschnie pomaluj go, 
albo spryskaj farbą w spraju (pamiętaj by zabezpieczyć 
miejsce, w którym to robisz, jeśli używasz spraju – poproś 
kogoś o pomoc). Dopiero po wysuszeniu będzie można 
dokleić dodatkowe ozdoby, gwiazdki, listki, materiałowe 
kokardki. 
Do zrobienia choinki z makaronu także przyda się 
papierowy talerz. Przetnij go na pół i zegnij połowę tak, 
aby uzyskać stożek, mocno sklej jego brzegi. Zacznij od 
dołu oklejać stożek makaronem, mogą być to kokardki 
albo muszelki skierowane wnętrzem na zewnątrz. Naklejaj 
je w rzędach. Gdy wyschną – pomaluj choinkę. Na czubku 
możesz nakleić gwiazdkę.
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12 GRUDNIA
Przy okazji tworzenia świątecznych i noworocznych kart z życzeniami, 
zrób kartkę do potęgi.

Baw się w ten sposób tak długo, aż nie da się złożyć kartki. Nam się udało uzyskać 64 części. 
A Tobie?

Przygotuj kartkę. 

Zegnij kartkę na pół i potem jeszcze 
raz na pół, rozegnij i policz części 
podziału.

Zegnij ją na pół i rozegnij. 
Na ile części podzieliła kartkę linia zgięcia?

Zegnij złożoną kartkę jeszcze raz na pół i rozegnij, 
żeby policzyć części. Ile ich będzie teraz?

Spróbuj uzyskać więcej części. Może zmień papier na cieńszy lub weź większą kartkę. 
Na ile części powinna być podzielona kartka w kolejnych etapach zginania? 
Czy jesteś w stanie dalej ją składać?
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Zrób przekąskę –  zawieszkę dla ptaków

Potrzebna będzie żelatyna, mieszanka ziaren  przeznaczona dla ptaków (można ją kupić 
w sklepach zoologicznych) i foremki do ciastek. Do miseczki z ciepłą wodą wsypuj powoli 
żelatynę i mieszaj, czekając aż trochę zgęstnieje. Dodaj ziarna, tak aby uzyskać klejącą się, 
ciastowatą konsystencję. Na papierze do pieczenia rozłóż foremki i wypełnij je mieszanką 
ziaren i żelatyny. W środek włóż słomkę lub grubszy patyczek (po wyschnięciu przewleczesz 
w tym miejscu sznurek – przywieszkę). Gdy żelatyna trochę stężeje, delikatnie podważ foremki 
i wyjmij z nich zawieszki, włóż je do lodówki. Tak przygotowane przekąski możesz wywiesić na 
balkonie lub za oknem. Poproś o pomoc dorosłego przy podgrzewaniu wody i przywieszaniu 
zawieszki.

13 GRUDNIA

Ptaki nie powinny jeść chleba ani innego pieczywa 
– szkodzi im. Jeśli chcemy zawiesić kawałek 

słoniny, to bardzo ważne jest, aby nie była solona, 
wędzona czy zjełczała. Spleśniałe, stare, zjełczałe 

produkty szkodzą ptakom tak samo, jak nam. 
Jeśli zdecydujemy się na dokarmianie ptaków 
bądźmy konsekwentni, zwierzęta przyzwyczają 
się i brak posiłku może być dla nich katastrofą. 

Pomyślmy o zamontowaniu poidełka. W przypadku 
dokarmiania ptactwa wodnego nie powinno się 

wrzucać jedzenia do wody, zanieczyścimy tym tylko 
zbiornik, jedzenie można zostawić przy jego brzegu. 
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14 GRUDNIA
Zaprojektuj i wykonaj chemiczny stroik

Czy wiesz, jak wygląda cząsteczka wody – H2O? Zbudowana jest z dwóch atomów wodoru 
i jednego atomu tlenu. Jej kształt odpowiada trójkątowi, w którym w jednym wierzchołku 
znajduje się atom tlenu, w dwóch pozostałych – atomy wodoru.  Spróbuj odtworzyć 
tę strukturę z bombek umieszczonych na sosnowych, jodłowych albo świerkowych gałązkach. 
Czy wszystkie będą takie same? Nie zapomnij przymocować bombek do stroika tak, 
aby z niego nie wypadły, możesz przymocować je za pomocą cienkich drucików. Przystrój 
gałązki w „wodnym stylu”, możesz użyć kolorowego papieru i bibuły, muszli, brokatu.
Zrób świąteczne ozdoby z szyszek i orzechów – możesz je pomalować, zrób z szyszek choinki 
i leśne zwierzęta, doklej im oczy z papieru, uszy z filcu. 
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15 GRUDNIA
Namaluj świąteczny obraz bez pędzli

Używaj tylko rąk i stempli, wykorzystaj swoje dłonie do odciskania kształtów. Spróbuj ułożyć 
dłonie na papierze w taki sposób, by powstała głowa Mikołaja w czapce, rogi renifera. 
Z pomocą kogoś dorosłego zrób stemple ze świeżych ziemniaków. Wybierzcie te większe, 
przetnijcie na pół i narysujcie nożykiem kształty (liści, choinek, elfów, zwierząt, domów, itd.). 
Poprawcie rysunek, głębiej wbijając nożyk i odcinając niepotrzebną część ziemniaka wokół, 
tak aby obrazek był wypukły z wyżłobieniami. Możecie użyć foremek do ciastek, wystarczy, 
że mocniej je wbijecie w połówkę ziemniaka. Następnie po wyjęciu foremki trzeba odciąć 
niepotrzebną część wokół wzoru i stempel już gotowy. 

Jest wiele odmian ziemniaków, 
różnią się (m. in.) zawartością 
skrobi, możemy to sprawdzić 
po przekrojeniu ziemniaka na 
pół. Potrzyj połówki o siebie, 

ziemniak, który będzie się 
kleił ma dużo więcej skrobi niż 

ziemniak, który kleić się nie 
będzie. 
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16 GRUDNIA
Zrób piernikową choinkę

Z ciasta na pierniki wykrój gwiazdki i złóż je w piramidkę, formując choinkę, do sklejenia 
użyj lukru.

Przepis na pierniki i lukier
Potrzebujesz:
3 szklanki mąki tortowej, 1/2 szklanki kaki, 3/4 szklanki miodu, 180 g masła, 160 g cukru pudru, 60 g 
gorzkiej czekolady, 2,5 łyżeczki przyprawy korzennej do piernika lub cynamonu, 1 jajko, 3/4 łyżeczki 
sody oczyszczonej, wałek, stolnicę, foremki do ciastek, rondelek, miskę, papier do pieczenia i folię 
spożywczą.

Do zrobienia lukru potrzebujesz: 100 g cukru pudru i 2 łyżki soku z cytryny.
1. W misce wymieszaj suche składniki (mąkę, kakao, cukier puder, przyprawę i sodę). 

Z pomocą kogoś dorosłego podgrzej w rondelku masło i czekoladę, dodaj miód i pozostaw 
do wystygnięcia. Do mieszaniny mąki, kakao i cukru pudru dodaj jajko i masło z czekoladą 
i miodem. Zagniataj do momentu połączenia się składników. Następnie owiń ciasto folią 
spożywczą i wstaw do lodówki na przynajmniej  kilka godzin. Następnie rozwałkuj ciasto na 
grubość 5 mm. Za pomocą foremek wytnij kształty i ułóż na blasze wyłożonej papierem do 
pieczenia. Piecz w temperaturze 180 stopni przez około 8 minut.

2. Aby przygotować lukier do 100 g cukru pudru dodaj dwie łyżki soku z cytryny i wymieszaj 
(lekko podgrzewając w rondelku). Jeśli będzie zbyt gęsty, dodaj łyżkę wody.  
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17 GRUDNIA
Zrób matematyczną kartkę z życzeniami 

Na kartce odwzoruj (najpierw ołówkiem) choinkę Sierpińskiego. To fraktal (obiekt, którego 
części są podobne do całości) uzyskany z trójkąta, wielokrotnie podzielonego na mniejsze 
trójkąty. Narysuj trójkąt równoboczny, połącz środki boków tak, aby powstały cztery mniejsze 
trójkąty, usuń środkowy trójkąt, a w pozostałych powtórz czynność dzielenia ich na mniejsze 
trójkąty. Dorysuj pień, prezenty, dekorację na szczycie choinki, pomaluj i przystrój ją. 
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18 GRUDNIA
Czy tłuszcz chroni przed zimnem?

Nalej zimną wodę do miski, posmaruj grubo jedną rękę kremem i zanurz obie dłoni w wodzie. 
Która ręka bardziej ci zmarzła? Jak myślisz, czy pokryte tłuszczem futro foki chroni ją przed 
zimnem? 

Zwierzęta na różne sposoby chronią się przed 
zimnem, magazynowanie tkanki tłuszczowej 
pod skórą, grube futro stanowiące warstwę 
termoizolacyjną – to niektóre z rozwiązań. 

Ptaki wodne mają pióra pokryte łojem, który 
zabezpiecza je przed chłonięciem wody. 
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19 GRUDNIA
Zrób wycinankę

Wytnij płatki śniegu z papieru. 

W naszej szerokości geograficznej 
z chmur lecą kryształki lodu, w zależności 

od temperatury przyjmują one  postać 
deszczu lub śniegu. Płatki śniegu w 90% 
składają się z powietrza, mają 6 ramion, 

ale niezwykle rzadko są idealnie symetryczne. 
W zależności od sypkości, lepkości, ciężkości, 

struktury i innych parametrów specjaliści 
wyróżniają 250 rodzajów śniegu. 
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20 GRUDNIA

Zrób aromatyczną zawieszkę

Potrzebujesz goździków i pomarańczy. Jeśli 
będzie miała być pachnącą przywieszką, 
potrzebne będą wstążka albo sznurek, którymi 
ją opleciesz. Potem powbijaj w nią goździki, 
możesz ułożyć je w wybrany wzór. Z pomocą 
dorosłej osoby aromatyczna pomarańcza 
stanie się świecznikiem. Potrzebny będzie 
podgrzewacz (tealight). Wystarczy odciąć 
górę tak, aby łyżką można było wydrążyć 
niezbyt głęboki otwór, w którym umieścimy 
podgrzewacz.

Za zapach pomarańczy 
odpowiada D-limonen, który 
jest łatwopalny, wyciśnięcie 
olejku ze skórki pomarańczy 

na płomień może doprowadzić 
do małego wybuchu. 



17

21 GRUDNIA
Zrób świąteczne dekoracje z domowej masy plastycznej

Potrzebujesz szklankę mąki ziemniaczanej, szklankę sody oczyszczonej i 3/4 szklanki ciepłej 
wody. W garnku zmieszaj ze sobą suche produkty, dolej ciepłej wody i mieszaj powstałą 
masę. Z pomocą kogoś dorosłego delikatnie podgrzejcie garnek, aż masa zacznie lekko 
bulgotać (uważajcie, by jej nie przypalić). Gdy będzie miała konsystencję puree –  odstawcie 
do wystygnięcia. A następnie ugniatajcie i wyrabiajcie ją tak długo, aż będzie miękka 
i plastyczna jak plastelina. Możecie dodać do niej brokatu.  Rozwałkujcie masę i przy pomocy 
foremek, szklanek wytnijcie wybrane kształty. Zróbcie dziurki (możecie do tego użyć słomek 
albo wykałaczek), aby ozdoby można było zawiesić. W wyciętych formach możecie odciskać 
muszle, liście, żłobić wzorki i litery, rysować. Uformowane, skończone elementy zostawcie do 
wyschnięcia na 24 godziny, albo wysuszcie w piekarniku z pomocą kogoś dorosłego.  Włóżcie 
dekoracje do piekarnika na ok. 30-60 minut i pieczcie w temp. 70-100 stopni. Wysuszone 
ozdoby są gotowe do pomalowania i zawieszenia. 
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22 GRUDNIA
Zrób świąteczne, ozdobne opakowania

Zrób świąteczne, ozdobne opakowania. Jeśli masz papier pakowy, papier z wypełnienia 
paczek (biały lub szary), papierowe torby na zakupy czy gładkie kartony – wykorzystaj 
je. Możesz użyć stempelków lub  niewielkich gąbeczek maczanych w miseczce z wodą 
i farbą. Eksperymentuj z różnymi kształtami, powtarzając wzory odciskane np. przy użyciu 
widelca, korka od butelki wina, orzecha, sznurka, spinacza od bielizny, liścia czy ptasiego 
pióra (zanurzaj je w miseczce z wodą i farbą). Odciskaj je na papierze. Przed wyschnięciem 
posyp je odrobiną brokatu (możesz też użyć przezroczystego kleju, żeby lepiej się trzymał). 
Z kolorowego papieru wytnij gwiazdy, choinki i kokardy, które nakleisz na świąteczne 
opakowania. Jeśli masz sosnowe albo świerkowe gałązki, to spróbuj przywiązać je do sznurka 
lub wstążki, która oplata prezenty. 
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23 GRUDNIA
Zrób wstążki i łańcuch na choinkę

Wytnij z kolorowego papieru cienkie paski papieru (ok. 1 cm szerokości i 10-12 cm długości), 
sklej dwa końce ze sobą tak, aby powstało kółko, przełóż przez nie kolejny pasek i sklej jego 
końce w taki sposób, aby złączyć go z poprzednim. Masz już dwa ogniwa łańcucha, dołączaj 
kolejne, aż uzyskasz odpowiednią długość. 
Gdy zrobisz już swój łańcuch, weź wąski pasek papieru i połóż go na stole. Ma dwie strony, 
to znaczy, że można pomalować każdą stronę innym kolorem.

Sprawdź, że można go położyć jedną lub 
drugą strona do góry. A co się stanie, jeśli 
skleimy końce naszego paska? Można to 
zrobić na kilka sposobów, na przykład tak: 

Spróbuj pomalować pasek tak, żeby jedną 
strona pokrywał jeden kolor. Przekonaj się, 
że pasek po sklejeniu można pomalować 
tylko jednym kolorem! Nasza wąska kartka 
miała przed sklejeniem dwie strony, a teraz 
ma jedną! Prawda, że dziwne?

Pasek nadal ma dwie strony. Po sklejeniu 
tworzy figurę, którą można by nazwać 
pierścieniem. Ale skleić go można jeszcze 
inaczej: obracając przed sklejeniem jeden 
brzeg o pół obrotu, czyli tak:

Pasek przestał być paskiem i stał się wstęgą, 
którą skonstruował w roku 1858  niemiecki 
matematyk i astronom August Möbius. 
Zaliczana jest do jego dorobku i nazywana 
wstęgą Möbiusa.  
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24 GRUDNIA
Wskaż pięć świątecznych zapachów

Wskaż pięć świątecznych zapachów. Pochodź po domu, wytęż węch i nazwij to, co czujesz. 
Czy są jakieś szczególne zapachy, które kojarzą ci się ze Świętami?

Świąteczne zapachy można odtworzyć 
przy pomocy olejków eterycznych. Możesz 
stworzyć też własną kompozycję. Przepis 

na zapach świątecznego piernika to 
7 kropli olejku mandarynkowego, 4 krople 
pomarańczowego,  2 krople goździkowego 
i 1 kropla olejku geraniowego. Odtworzenie 
zapachu kolacji wigilijnej to 8 kropli olejku 

sosnowego, 6 kropli olejku mandarynkowego, 
1 kropla olejku waniliowego i 1 kropla olejku 

cynamonowego. Poszczególne składniki 
zmieszaj (najlepiej w ciemnej buteleczce). 
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25 GRUDNIA
Zrób lodowy wulkan

Zrób lodowy wulkan. Potrzebna będzie miseczka, spory ziemniak (ważne by swobodnie leżał na 
dnie miski), soda oczyszczona i kwasek cytrynowy (albo ocet). Wyłóż miskę folią spożywczą, 
umieść wewnątrz ziemniak i zalej mieszaniną wody z sodą (w proporcji 3:1). Zamroź miskę w 
zamrażarce, następnie wyjmij powstałą lodową „górę”, odczekaj chwilę aby wyjąć ziemniak 
(możesz trochę polać go cieplejszą wodą i wydłubać z lodu), w jego miejscu powstanie krater, 
do którego wsypiesz kwasku cytrynowy zmieszany z sodą i sypkim barwnikiem spożywczym 
(możesz nie używać barwnika). Zobacz co się wydarzy. W wyniku reakcji sody z kwaskiem 
cytrynowym dochodzi do wydzielenia się gazu – dwutlenku węgla, co zaobserwujesz pod 
postacią „erupcji” w Twoim wulkanie.
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26 GRUDNIA
Wyhoduj własne kryształy

Wykałaczki zwilż wodą i obtocz cukrem. W rondelku (pod opieką kogoś dorosłego) zagrzej wodę 
i powoli dodawaj do niej cukru w proporcji 1:3 (na jedną szklankę wody, przypadają 3 szklanki 
cukru). Mieszaj aż cukier się rozpuści. Dosypując nieprzerwanie cukru otrzymalibyśmy roztwór 
nasycony, taki w którym cukier przestałby się rozpuszczać. Gdy mieszanka wystygnie, przelej 
ją do słoika, o średnicy otworu mniejszej niż spinacz do bielizny. Przypnij go do wykałaczki 
(obtoczonej wcześniej cukrem) i połóż na otworze słoika w taki sposób, aby wykałaczka była 
zanurzona w wodzie, ale nie dotykała ani denka, ani ścianek słoika. Woda powoli będzie 
odparowywać. Obserwuj, co się wydarzy (konieczna będzie cierpliwość, proces hodowli 
może trwać wiele dni).
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27 GRUDNIA
Wykonaj rachuby kalendarzowe

Przygotuj kartę z kalendarza – na miesiąc grudzień.

Teraz wyróżnijmy w nim cztery daty 
tworzące kwadrat. Na przykład te:

Wróćmy jeszcze na chwilę do poprzedniej 
planszy:

Co ciekawego można powiedzieć o liczbach na 
polach tej części kalendarza?
Można zauważyć, że jeżeli dodamy do siebie 
liczby w przeciwległych rogach, to otrzymamy 
taki sam wynik (2+10=3+9=12). Ciekawe. Czy ta 
własność będzie zachowana, gdy powiększymy 
nasz kwadrat?

Zaznacz na niej trzy liczby w taki sposób, żeby 
każda liczba była w innym rządku poziomym i 
pionowym niż pozostałe, na przykład tak:

Przykładowe rozmieszczenie kółek wskazuje liczby, które trzeba dodać i wynik porównać z wynikiem dodawania innych czterech liczb, 
które trzeba wybrać samodzielnie. Każda liczba jest w innym rządku pionowym i innym poziomym niż pozostałe.

Dodawanie 2+18 oraz dodawanie 4+16 daje 
ten sam wynik. Prawdopodobnie podobnie 
będzie wtedy, kiedy powiększymy naszą 
tablicę do 16 liczb. Sprawdź, a potem 
jeszcze dodaj liczby leżące wzdłuż każdej 
z przekątnych kwadratu

Dodaj liczby w kilku układach o tej 
samej własności. Wynik powinien 
wyjść ten sam! Tę samą regułę 
zaznaczania liczb zastosuj na 
największej planszy:



24

28 GRUDNIA

Zrób lodowy eksperyment

Zamroź pięć kostek lodu, a następnie sprawdź, 
jak szybko roztopią się pod wpływem różnych 
czynników. Możesz poprosić o pomoc kogoś 
dorosłego, bo potrzebować będziesz ciepłej 
wody, zimnej wody, łyżeczki cukru i łyżeczki 
soli. Wyjmij kostki, przełóż w miejsce, gdzie 
nie będą się stykały (osobne miseczki, tacka, 
szklanki), tak aby każda leżała osobno. Jedna 
kostka lodu będzie kontrolną (po prostu 
ją zostaw, aby zaobserwować, co się wydarzy, 
gdy nie podejmiesz działania), kolejną posyp 
cukrem, następną solą, czwartą kostkę polej 
(łyżka stołowa) zimną wodą, a piątą – (łyżka 
stołowa) ciepłą wodą. Obserwuj, co się będzie 
działo i w jak długim czasie. Jak myślisz, która 
kostka najszybciej się roztopi? Dlaczego? 
Zaczekaj do końca doświadczenia, czy twoje 
przypuszczenia się potwierdziły. Czy wiesz, 
czemu kostki lodu roztopiły się w różnym 
tempie? 

Sól topi wierzchnią warstwę 
lodu, słona woda ma niższą 
temperaturę zamarzania niż 

woda słodka. Wysokie ciśnienie, 
ciężar (jak np. podczas jazdy na 

łyżwach) powoduje topnienie 
warstwy lodu. 
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29 GRUDNIA
Konfetti z balonem

Potrzebne będą balony, rolki po papierze i ręcznikach papierowych, elementy (papier do 
dekoracji, naklejki, confetti i brokat do wypełnienia), taśmy klejące do ozdoby i zabezpieczenia 
balona . Najpierw musisz odciąć  górną końcówkę balona, potem zawiąż jego koniec. 
Ozdób rolkę według swojego pomysłu, możesz ją pomalować, okleić cekinami. Odczekaj aż 
wyschną dekoracje i nałóż balon (odciętym końcem) na rolkę i przyklej za pomocą taśmy, 
aby idealnie przylegał. Wsyp do środka dwie duże łyżki konfetti i mocno pociągnij za luźno 
wiszącą końcówkę balona. A potem ją puść! Mamy tu do czynienia z zasadą wzajemności 
oddziaływań, akcji i reakcji (trzecia zasada dynamiki Newtona), kiedy ciagniesz za balon 
gromadzisz energię potencjalną, kiedy go puszczasz zgromadzona energia wypycha konfetti 
z rolki. 
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30 GRUDNIA
Zrób instrument z papierowego talerza

Pomaluj talerz od spodu. Wewnątrz, na obrzeżach przyklej kolorowe, poskręcane (możesz 
przeciągnąć wstążkę po ostrzu nożyczek, dzięki temu się ładnie skręci) wstążki. Zrób to tak, 
aby wystawały poza obręb talerza. Zegnij talerz na pół (kolorowym spodem na zewnątrz), 
do środka wsyp drobne rzeczy, które dadzą efekt dźwiękowy, gdy będą grzechotać – może 
to być sucha kasza, fasola, ziarna,  drobne orzechy, koraliki. Sklej dwie połówki ze sobą, 
zamiast kleju możesz użyć zszywacza do ich połączenia. A teraz potrząśnij instrumentem, 
jesteś gotowy, by powitać Nowy Rok. 

Podobny dźwięk wydobywa się z marakasów, 
samobrzmiącego instrumentu muzycznego 
(idiofonu), wewnątrz którego znajdują się 
twarde nasiona, kamyki, wydające szelest 

przy potrząsaniu. Wykonany z gliny, skorup 
orzechów lub dyni korpus stanowi puszkę 

rezonansową. 
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31 GRUDNIA
Zrób fajerwerki w słoiku

Napełnij 3/4 słoika ciepłą wodą. W osobnej miseczce zmieszaj 3-4 łyżki oleju z farbami (użyj  
barwników spożywczych). Weź po kilka kropel z każdego koloru i delikatnie wymieszaj je ze 
sobą, a następnie powoli wlej miksturę do słoika. Co widzisz? Barwniki rozpuszczają się 
w wodzie, ale nie w oleju, który jako mniej gęsty unosi się na powierzchni wody. Cięższe od 
oleju kolorowe krople, zaczynają opadać w słoiku i rozpuszczać się w wodzie, co z wyglądu 
przypomina kolorowe eksplozje.

Wybuchające fajerwerki tworzą symetryczne 
wzory, bo lecące elementy równoważą się 
zgodnie z zasadą zachowania pędu. Jeden 

leci w jedną stronę, a drugi w przeciwną. 
Kluczowym elementem jest środek 

wybuchowy, ale w zależności od materiału, 
z którego wykonana jest petarda pojawiają się 
różne kolory. Za efekt wizualny odpowiadają 
rozmaite pierwiastki. Czerwień i pomarańcz 

to dodany wapń i bar. Karmin powstanie przy 
zastosowaniu baru, litu i sodu. Stront wykreuje 
żółty kolor. Zielony to zasługa związków boru 
i antymonu. Miedź da efekt niebieski, potas 
– liliowy, cez – fioletowy, bar i cynk – biały, 

tal – szmaragdowy, antymon – jasny zielony, 
arszenik – jasny niebieski. Nieodłącznym 

elementem widowiska (ostatnio coraz mniej 
pożądanego, głównie ze względu na zwierzęta 
– te udomowione i wolno żyjące) jest huk, dym 
i iskrzenie, występujące również w zależności 

od zastosowanych substancji. 
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KONKURS

NAGRODY

Z nami na pewno nie będziecie się nudzić. 
Odliczanie do końca roku jeszcze nigdy 

nie było tak  przyjemne, a może być 
jeszcze przyjemniejsze, jeśli weźmiecie 
udział w naszym konkursie! Wystarczy, 

że wykonując cztery eksperymenty 
z naszego Kalendarza, jakoś ten proces 

udokumentujecie (wystarczą zdjęcia lub 
krótkie wideo) i wyślecie dowody swojego 

grudniowego eksperymentowania na 
nasz adres e-mail: 

Zwycięzcy, których wyłonimy po 15 stycznia, dostaną od nas pakiet w sam raz dla małego 
naukowca-odkrywcy: czapkę IZOLATOR z naszej limitowanej edycji od Pan tu nie stał, vouchery 

do Centrum Nauki i Techniki EC1, torby, kubki i notes oraz książkę Leonardo da Vinci. Natura 
i wynalazek, czyli coś dla podsycenia Waszej wyobraźni i kreatywności. Nie możemy się doczekać, 
aż zobaczymy galerię Waszych zimowych różności! Żeby wziąć udział w konkursie, zapoznajcie się 

z REGULAMINEM

konkurs_ec1@ec1lodz.pl

https://www.centrumnaukiec1.pl/aktualnosci/kalendarz-grudniowych-eksperymentow

https://www.centrumnaukiec1.pl/aktualnosci/kalendarz-grudniowych-eksperymentow
mailto:konkurs_ec1%40ec1lodz.pl?subject=
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CNiT online

VOUCHERY CNiT

Bez presji, ocen i klasówek! 
Centrum Nauki i Techniki EC1 ONLINE 

to twórcze laboratorium Twojego 
dziecka w Waszym domu!

Pakiety zajęć przygotowane przez 
zespół naszego Centrum to zadanie 

kreatywne, ćwiczenia i eksperymenty do 
samodzielnego wykonania w  warunkach 

domowych. 
Aby wykupić dostęp do wybranego 

pakietu wystarczy wykonać kilka prostych 
kroków:

1. Utwórz bezpłatne konto na naszej 
platformie: 

2. Zaloguj się i wybierz temat zajęć.
3. Ukaże się widok z listą sześciu 

aktywności dostępnych w danym 
pakiecie, aby wziąć udział, 
wystarczy kliknąć ich nazwę!

To takie proste!

Wróciły! 
Oto fantastyczny pomysł na prezent 

mikołajkowy lub pod choinkę! 
Vouchery do 

Centrum Nauki i Techniki EC1 
w promocyjnej cenie 15 zł. 

Ważne aż do końca 2021 roku!

https://bilety.ec1lodz.pl/bony/vouchery-serie.html

https://online.centrumnaukiec1.pl 

bilety.ec1lodz.pl/bony/vouchery-serie.html
https://online.centrumnaukiec1.pl
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